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 الباب الثاىن
 الدراسة النظرية

 
 الوسائل التعليميةالفصل األول : . أ

 تعريف الوسائل التعليميةأ.
 /لتسهل عملية التعلم  التعليمية هي مايلجاء اليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد الوسائل

ها وتعزيزها. وهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها ىف عمله, وهي تعليمية ألن والتعليم وحتسين
 16التلميذ يتعلم بواسطتها.

وتبدولنا أمهيتها من خالل ادراكنا واقع وظيفتها, اذ تتيح للمتعلم ان يستخدم أكثر من 
حاسة واحدة يف تعلمه. وهذا التعدد يف استخدام احلواس يساعد على زيادة الفهم 

الل, خاصة وأهنا نوافد املعرفة لإلنسان , وكلما زاد عدد النوافد املستقبلة كلما واالستد
 17سهلت وحتسنت وتعززت عملية التعلم واإلدراك.

 أمهية الوسائل التعليمية . ب
تتمثل أمهية الوسائل التعليمية ىف التعليم بشكل عام بأهنا تساعد على حتقيق األهداف التعليمية 

 بأيسر وأجنع الطرق.
 ىف جمال اللغة فإن أمهيتعا تتمثل مبا يلى : أما
 تساعد الوسائل التعليمية ىف توفري الوقت وجهد املعلم .1
 18تساعد الوسائل التعليمية ىف التدريب على أساليب التفكري العلمى السليم .2

                                                            
 802ه ( ص : 8082محمور, خصائص العربية وطرائق تدريسها, )بيروت دار النفائس . نايف  16

 802. نايف محمور,...................ص :  17

 98. أحمد محمد ساليم, وسائل.....................زص :  18
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 تساعد على استمرارية املعلومات حية وبشكل واضح ىف اذهان التالميذ. .3
 انواع الوسائل التعليمية ج.
 الوسائل البصرية وهي اليت يستفاد منها عن طريق نافدة العني وأمهها : .1

 الوسائل البصرية :
 الكتابة املدرس وغري املدرسي, اجملالت والدوريات, والنشرات على اختالفها.1
 السبورة وماحقاهتا.2
 اللوحات اجلدارية.3
 الصور )املفردات, واملركبة, واملسلسلة(..4
احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل, بطاقات املطابقة, بطاقات البطاقات )بطاقات .2

 19التعليمات(
 
 . الوسائل السمعية البصرية :2

وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن معا. وأمهها: التلفاز , والصور املتحركة, الدروس 
 20التمثيليات املتلفزة., النموذجية املسلجلة

 بالبطاقة املصورة" مفهوم عن طريقة التكلم  "د.
 تعريف طريقة التكلم " بالبطاقة املصورة .1

يشكل الصوت اإلنساين مادة اللغة األوىل يف الدراسة اللغوية, ألن كل أمة, أو كل مجاعة لغوية تعتمد 
وات اليت ينتجها " اجلهاز النطقي" اإلنساين. تعليم صمنهجا حمّددا ومميزا يف صوغ كلماهتا من اال

لعربية بالبطاقة املصورة ليعلم خمارج احلروف املثال: يعلم حرف الباء البطاقة فيها الصورة صوت اللغة ا

                                                            
19

 801ص , دارالنفائس,خصائص العربية وطرائق تدريسها  ,. نايف محمور معروف  

 809-801عروف,.........................ص : . نايف معمور م 20
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الربتقال, ليعلم حرف الثاء البطاقة فيها الصورة الثوب, ليعلم حرف الفاء البطاقة فيها الصورة الفم مث 
 21تعطي اىل الطالب واحد فواحد لتعربوا ما يف البطاقة املصورة  

ها علماء ملن ااّل بتحديد املناهج اليت استعوات اللغوية ووظائفها التكوصإن دراسة اال  
 صوات يف دراسة الوحدات الصوتية الشائعة واملستعملة يف لغات العامل كله, واليت يقارب عددهااال

صوات لغات العامل املستعملة على أربعني وحدة االثمانني وحدة صوتية. بينهما التزيد وحدات  نظريا
اليستعمل منها أبناء اللغة العربية والناطقون هبا ااّل نيفا وثالثني صوتًا, نسميها وحدات  صوتية

 األصوات العربية.
 مع ذلك وتدرس الوحدات الصوتية يف علمني مستقلني, ومبنهجني خمتلفني, ولكنهما   

غوية, والهتتم صوات اللصوات اإلنسانية دراسة علمية, علم االيتكامالن, ويتعاونان على دراسة اال
إالبالتعبري اللغوّي, دون النظر يف املضمون الذي  بفرعيها الفونيتيكي, والفونولوجي الدراسة الصوتية

 يقوم حتليله على القواعد واملعجم, أي: أهنا الهتتم باجلانب النحوي التركييب وباجلانب الداليل.
صوات األخرى غري البدراسة اصوات اللغة اإلنسانية اصوات اللغوية هي دراسة فدراسة اال  

 اللغوية, كالتثاؤب, والشخري, واملضغ, والتنفس العادي.
وهتمل الدراسة  .linguistiqueالدراسة الصوتية التعىن إال باللغة املنطوقة, ألهنا فرع من علم اللغة 

بحارة الصوتية أشكال االتصال األخرى املنظمة, كاللغة املكتوبة, ورموز الصم والبكم, وعالمة ال
باملفهوم -املتفق عليها, وإشارات السري, وحركات الوجه واليدين واجلسد ألن الدراسة الصوتية 

فرع من علم اللغة , الذي يعرف اللغة بأهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم, كما  -العلمي
 سبق واقتبسنا من ابن جين.

تبقىذات أمهية الميكن تقديرها يف إن اللغة املكتوبة, أوصورة الكالم, كانت والتزل, وس  
صوات واألشرطة, نقل املعاين من مكان إىل مكان ومن زمان إىل زمان رغم انتشار آالت تسجيل اال

 وبداية تكوين املكتبات الصوتية يف مقابل مكتبات الكتب.

                                                            
  Abd Wahab Rosyidi Media Pembelajaran Bahasa Arab UIN-Malang Press 2009 hal 51.بترجم من.  21



12 

 

    

 

 أشكال الكتابة عند األمم:   
Alphabet syllabique       

 الكتابة األجبدية املقطعية
 صورة الذهنيةال

 22الرمز املكتوب  الرمز املنطوق
 

 منفعة طريقة  التكلم بالبطاقة املصورة.2
 هداف التربوية النابعة من ثقافة األمة وحضارهتا.أن تكون منتمية لال .1
 أن تكون حمققة للهدف املباشر الذي تستخدم من أجله. .2
 أن تراعي خصائص الطالب اجلسدية والنفسية والعقلية. .3
لفائدة اليت تقدمها للمعلم واملتعلم تفوق اجلهد الذي يبذل أن تكون ا .4

 عدادها, وللتكاليف اليت تصرف إلنتاجها.ال
 أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة االستعمال. .2
خراجها جودة اصحة املعلومات, ويف  عدادهااأن يراعى يف تضميمها,  .6

 اإلتقان.
 23لشكل املناسب.أن تستعمل يف الوقت املناسب, واملكان املناسب, وا .7

 خطوات عامة طريقة  التكلم "بالبطاقة املصورة".3
 طلب املدرس اىل الطالب ليجعل الفرقة .1
 أمر املدرس اىل الطالب ليجعل أربعة فرقات .2
 يعطي املدرس البطاقة فيها الصورة .3

                                                            
 األستاذ العلوم اللغوية بلجامعة اللبنانية علم وظائف األصوات اللغوية الفونولوجيا دار المكر اللبناني,عصام نور الدين  . 22

 422ص ,………نايف محمور معروف  . 23
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 املدرس يبني تلك املادة  .4
 املدرس يعطي اىل الطالب الوقت لفهم تلك املادة .2
 املشاورة لكل فرقة .6
 مر املدرس اىل وكالة لكل فرقة ليبني أمام الفصلأ .7
 24يعطي املدرس النتيجة لكل فرقة .8

 مزايا طريقة  التكلم بالبطاقة املصورة.4
 ميكن توضيح مشكلة يف أي جمال، سواء للصغار والكبار  .1
 زيادة احلساسية والتضامن االجتماعي .2
االجتماعي وجهات  تعزيز تعلم الطالب عن املوافق واملهارات واملعلومات والسلوك .3

 النظر
 تيسري التكيف الطالب االجتماعية .4
 بناء الصدقات اليت ميكن أن تستمر حىت سن البلوغ .2
 املهارات االجتماعي الضرورية للحفظ على عالقة حتتاج إىل أن تدرس ومتارس .6
 ممارسة القراءة وفهم بسرعة .7
 جعل تعلم الطالب أنشط .8

 طريقة  التكلم بالبطاقة املصورة عيوب.5
 رة أو صورة العني احلواس اإلدراك يؤكدصو .1
جناح جمموعات التعلم التعاوين وذلك يف حماولة لتوسيع الوعي يتطلب فترة طويلة  .2

نسبيا من الزمن. وهذا من غري احملتمل أن يتم التوصل مع تنفيذ ملرة واحدة أو ملرة 
 واحدة من هذه االستراتيجية.

                                                            
 hal 152  Abd Wahab Rosyidi Media pembelajaran Bahasa Arab UIN – Malang Press 2009 .بترجم من.  24
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علم الطالب من بعضهم البعض. ولذلك، إذا والسمة الرئيسية للتعلم التعاوين هو أن يت .3
مل يكن هناك تعليم األقران فعالة، مقارنة مع تعليمات مباشرة مث من املعلم، دراسة يف 
اخلارج وسيلة مشتركة ما لذلك ينبغي دراسة وفهم مل حتقق غري مفهومة حتققت من 

 25قبل الطالب.
 الفصل الثاىن : دراسة عن مهارة الكالم 

 كالممفهوم مهارة ال .1
ستطاعة, أما الكالم هو المهارة ", واملراد فيها ا –ميهر  -املهارة هي مصدر من "مهر

بينما مهارة صوات اللغة العربية بشكل صحيح وبشكل صحيح. االكالم هو نطق قول. 
الكالم يتحدث بشكل مستمر دون تكرار ما ال هناية نفس املفردات باستخدام الكشف عن 

م الكالم يف اللغة  األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة، فالكالم الصوت. تظهر أمهية تعلي
يعترب جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم 

 26هداف تعليم لغة أجنبية، ذلك أنه ميثل يف الغالب اجلزء العلمي والتطبيقي لتعلم اللغة.ا
صوات بدقة ومتكن من ية تتطلب من املعلم القدرة على استخدام االنتاجاالكالم مهارة 

الصيغ النحوية بدقة ومتكن من الصيغ النحوية و نظام و ترتيب الكلمات حىت تساعد على 
التعبري عما يريده املتكلم يف مرادف احلديث. أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن 

تصال الأن الكالم هو عملية صوتية و تنتبهى بتمام ا دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديث. كما
 مع الناس من بناء اللغة يف اإلجتماعي.

يتحدث لغة هذا النشاط نشاطا من مستخدم اللغة الذي يتطلب مبادرة حقيقية يف 
استخدام اللغة يف التعبري عن أنفسهم شفهيا. يتحدث يف هذا املعىن هو جزء من املهارات 

النشطة. كجزء من املهارات اللغوية للنشطة ومنتجة، والكالم يتطلب التمكن نتاجية الاللغوية ا

                                                            
.
25

  .Cecep Kustandi, Bambang Sutjipti, Media Pembelajaran Manual dan digital,Ghalia Indonesia,2013,hal 41بترجم من  

.
26

  21فة, تدريس اللغة العربية, ابتدائي,متوسط, ثانوي, مكتبة الرشد, ص: حسن جعفر الخلي  
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من بعض جوانب وقواعد استخدام اللغة. يف اللغة، رسائل شفهية نقلها الكالم هو استخدام 
الكلمات املختارة وفقا للنية اليت حتتاج إىل الكشف عنها.كالم موتر معا يف ترتيب معني وفقا 

وضوحا وفقا للقواعد مناسبة على أي حال. مجيع جوانب اللغة اليت  لقواعد النحو والنطق
يتحدث كجزء من النموذج املنطوقة من اللغة اليت جيب مراعاهتا يف السعي ميكن أن تصل 
الرسالة وفهمها على النحو املنشود من قبل املتكلم. يف تعلم مهارات التحدث املعنية مع 

تلف أشكال والطرق اليت ميكن استخدامها. وميكن مضمون ومعىن تسليم رسالة شفهية، وخم
وفقا ملستوى إتقان املهارات اللغوية اليت ميتلكها الطالب تعلم الكالم شكال تشمل استخدام 

 27األنشطة اللغوية عن طريق الفم مع مستويات خمتلفة من الصعوبة.
دا. و املتكلم فالكالم اجليد الذى جيب أن ننمى مهاراته حىت يستطيع أن يعرب تعبريا جي

هتمامات الىت تكون معلومات و معارف أو الاجليد هو الذى يهتم مبشاركة املستعني لبعض ا
هتمامات يصبح احلديث الجتربة معينة أو شخصية ممتعة أو حديث ديىن. وبدون مثل هذه ا

غري حيوى أو فعال. فاملتكلم جيب أن يعرف ميول املستعني و حاجاهتم , ويقدم مادة مناسبة 
 28ضه, ينبغى أن تتوافر لدى املتكلم :اغراو حىت يتحدث اإلنسان حديثا حيقق 

 مهارة الكالمتعليم مهية ا .2
من املهارات األساسيةو اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغة األجنبية. ولقد اشتدات  الكالم

ومن ي بني الناس. احلاجة اىل هذه املهارة ىف الفترة األخرية, عندما زادت أمهية االتصال الشفه
وهذا هو االجتاه الذي نرجو أن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية االهتمام باجلانب الشفهي, 

بالعربية, ألن العربية لغة  بسلكه مدرس اللغة العربية, وأن جيعل مهه األول متكني الطالب من احلديث
 29اتصال, يفهمها ماليني الناس ىف العامل.

                                                            
 829. عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان, إضاءات, لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها, ص,  27

28
  881محمود كامل الناقة, طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها , ص, . 

29
  821, ص:  ..……………م الفوزان,عبد الرحمن بن إبراهي. 
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الكالم فإنه يأخد نصيبا وافرا يف برامج تعليم اللغة لغري أهلها, والسيما أن وألن اللغة هي 
اهلدف االتصايل هو اهلدف األقوي عند أغلب متعلمي اللغات, واذا مل يكن املتعلم قادرا على الكالم, 

ال وتوظيف ما تعلمه يف بقية املهارات يف حديثة فال تثبت معلوماته ومهاراته اليت تعلمها من جهة, و
بثمرة ما تعلمه يف اجملتمع من جهة أخرى. والتحدث هو الوسيلة املقابلة لالستماع, فاإلنسان يشعر 

 ميضي حنو نصف الوقت يف االستماع, وأقل من ذلك يف الكالم.
ومع هذه األمهية هلدف املهارة, جند كثريا من الربامج التقليدية يف تعليم اللغة لغري  أهلها تغفل 

وإنه ملن املؤسف أن جند هذا االجتاه اخلاطئ تقع تعطيه حقه, بل قد يتم جتاهله متاما.  هذا اجلانب فال
بدرجة قدال جندها يف كثري من برامج تعليم اللغات فيه مراكز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 30األخرى.
 

 هداف تعليم مهارة الكالما. 3
 هداف تعليم مهارة الكالم فيمايلى :اأما  

ن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم  املختلفة وذلك أ .1
 تطريقة مقبولة من أن أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. .2
 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. .3
 ملناسبة.أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ا .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة  .2

 الكالم.
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد  .6

 واحلال ونظام الفعل وأومنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.

                                                            
30

 829-821. عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان, ص  
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المية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم أن يكتسب ثروة لفظية ك .7
 متام عمليات اتصال عصرية.اهذه الثروة يف 

شكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه االجتماعي اأن يستخدم بعض  .8
 وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن التراث العريب واالسالمي.

 31فسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.أن يعرب عن ن .9
 جماالت مهارات النطق والكالم.4

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. .1
 التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا مثل : ذ, ز, ظ. .2
 التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة. .3
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 فكرى وأسلويب مالئم أن يقرأ التلميذ موضوعا من حنو )ثالمثائة( كلمة يف مستوى .1
مناسبة, يصل كل منهما أن يعتمد أساسا على نفسه يف قراءة كتاب حول موضوع أو قصة  .2

 إىل حنو
 أن يكتسب اىل حد كبري القدرات .3
أن يتزود باالحتجاهات القرائية السليمة من حب االطالع, والنظر اىل الكتاب على انه  .4

واملرانة على وسائل التعليم املستمر الذي صديق, واالعتماد على النفس يف حتصيل املعرفة, 
 طاملا حيتاج التلميد اىل األخد به يف مستقبل حياته.

 33أن يعرب شفيها, وبلغة سليمة اىل حد كبري عن  .2
 .دور املعلم يف تعليم مهارة الكالم6

م قلنا يف مكان اخر إن مهارة الكالم من أكثر مهارات اللغة حاجة ملوجود املعلم، ومسؤوليةاملعل
عن تنمية مهارة الكالم عند الدارسني مسؤولية كبرية وتتطلب منه جحدا فائقا، ومهما ذكرنا من 
وسائل وطرق وعددنا من أساليب وإجراءات فسيبقي املعلم باعث احلياة يف هذه الوسائل والطرق 

فنجن ال نغفل  األساليب وال ننسي أننا عندما نقول الطريقة فإننا ال نغفل املعلم، وعندما نقول املعلم
الطريقة، هلذا وملساعدة املعلم على القيام بدوره والفاء مبسؤولياته نقدم له هنا بعض التوجيهات 

 واإلرشادات علها تنريله الطريق :
: على املعلم أن يفسح صدرة ألخطاء الدارسني ويقوم بتسجيلها أوال فأوال جىت ميكنه أن يفرد  أوال

حيج، وعليه أن يقاوم ميله للتدخل يف أثناء الكالم وتصحيح األخطاء، هلا وقتا للعالج والتدريب الص
ذلك أن مثل هذا التدخل غالبا ما يؤدي إىل االرتباك والتلجلج والتهيب مث الصمت، ليس معىن هذا 
أال يتدخل املعلم إطالقا، فهناك  أوقات يصبح تدخل ضروريا وتصبيح  فيه املساعدة املطلوبة منه أمرا 

يف الكالم والتدردد والوقوف أمر طبيعي  أاعتئذ عليه أيضا أن يؤكد للدارسني أن اخلطحتميا، وس
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جدا بل أمر ال ميكن جتنبه ولكنه مع الوقت والتدريب على االتصال احلقيقي ستزول مثل هذه 
 األخطاء وتصبح االستجابات الكالمية أكثر سهولة وسرعة وانطالقا.

ن التوجيهات نرى أهنا تقدم للمعلم مساعدات كبرية يف عمله من جمموعة مكما نقله : قدم لنا  ثانيا
 هذه التوجيهات ما يلي :

أن ممارسة الكالم أصعب من اجللوس واالستماع إىل املعلم أو    التجول يف عامل من أحالم . 1
 اليقظة.

 احملاوالت األوىل للتكلم. الراحة ملا يصيبهم من تردد عندأن الكثري يشعرون بعدم . 2
حيبون ارتكاب أية أخطاء أو الظهور    ني لديهم إحساس مفرط بالذات والأن كثريا من الدارس. 3

 مبظهر الغباء أمام أقراهنم.
 34اخلوف من الفشل أو التهكم والسخرية.. 4
 

 ج. الفصل الثالث : تبحث عن فعالية طريقة التكلم بالبطاقة املصورة لترقية مهارة الكالم
ليم رسالة من املصدر إىل املتلقي من خالل وسيط اللغة. تظهر أمهية تعليم عملية تسالكالم هو 

الكالم يف اللغة  األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة، فالكالم يعترب جزءا رئيسا يف منهج تعليم 
ل اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعليم لغة أجنبية، ذلك أنه ميث

يف الغالب اجلزء العلمي والتطبيقي لتعلم اللغة. ولذلك حنتاج الطريقة املناسبة, وينبغي لنا أن 
نعرف طريقة تدريس الكالم ألن يف تدريس الكالم حيتاج املعلم اىل الطريقة التدريسية املناسبة 

 35بأحوال الطالب. 
ن كل أمة, أو كل مجاعة لغوية يشكل الصوت اإلنساين مادة اللغة األوىل يف الدراسة اللغوية, أل

تعتمد منهجا حمّددا ومميزا يف صوغ كلماهتا من األصوات اليت ينتجها " اجلهاز النطقي" اإلنساين. 
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تعليم صوت اللغة العربية بالبطاقة املصورة ليعلم خمارج احلروف املثال: يعلم حرف الباء البطاقة 
فيها الصورة الثوب, ليعلم حرف الفاء البطاقة  فيها الصورة الربتقال, ليعلم حرف الثاء البطاقة

 .فيها الصورة الفم مث تعطي اىل الطالب واحد فواحد لتعربوا ما يف البطاقة 
هداف من ستخدم طريقة التعلمية ستحصل االاحيتاج املدرس اىل الطريقة التعلمية ألن ب

لمدرس لترقية التعلمية. التربوية. فلذالك الطريقة التكلم  بالبطاقة املصورة يعطي الفرصة ل
باالضافة إىل ذالك, ترجوا الباحثة هبذه الطريقة " طريقة التكلم بالبطاقة املصورة " مناسبة 
لدرس اللغة العربية وتنصر الطالب يف تدريس الكالم نظرا باحلقائق السابقة, كأن فيه فّعالية 

اللغة العربية خصائص لترقية يف تطبيق طريقة " طريقة التكلم بالبطاقة املصورة " إىل تدريس 
 36مهارة الكالم.
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